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ВПЛИВ ЕКСТРАКТІВ ЇСТІВНИХ ГРИБІВ 
НА МІКРООРГАНІЗМИ

Досліджували антимікробні властивості екстрактів двох сортів Атол і От
рада Гливи звичайної (Pleurotus ostreatus) і штаму Delta-50 Печериці дву- 
спорої (Agaricus bisporus) по відношенню до ш тамів Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Arthrobacter citreus та Candida 
albicans. В хлороформних, спиртових та ацетонових екстрактах досліджу
ваних грибів виявлена антимікробна дія. Найбільш виражений антимікроб
ний вплив виявлявся проти Staphylococcus aureus. Водні екстракти поси
лювали ріст бактерій за 24-годинну експозицію. Значна більшість екст
рактів практично не впливали на ріст бактерії P. aeruginosa, дріжджеподі
бного грибка Candida albicans та актиноміцету Arthrobacter citreus. 
Ключові слова: антимікробна дія, глива, печериця.

Глива (Pleurotus ostreatus  (Jacq. ex F r.) K um m ., Pleurotaceae) — 
дереворуйнівні гриби, я к і знайш ли ш ироке застосування у харчовій 
промисловості [1]. В їх плодових тілах знайдено продукти основного 
та специфічного метаболізму: ліпіди, стероли, ліпофільні вітаміни, ві
таміни групи В, моно-, оліго- та полісахариди, амінокислоти, білки, 
деякі ферменти, похідні аліфатичних вуглеводнів [2, 3, 4, 5, 6]. Деякі 
з цих речовин виявляю ть антивіральну [7], гіпохолестерольну [3], ан- 
тимутагенну [8], протипухлинну [9], імуномодулюючу [10], гіпотензив
ну [11] дію. Р еклам а гливи я к  продукту стверджує, що вж ивання 
страв з цих грибів поліпшує роботу кишкового тракту людини, у тому 
числі за рахунок нормалізації мікробіоти. Однак, у сучасній літерату
рі нами не знайдено повідомлень про вплив цих грибів на нормальну 
або патогенну мікробіоту людини. Повідомляється лише про знайдену 
антибіотичну активність міцелію та культуральної рідини гливи [12].

Тому метою наш ої роботи було оцінити вплив екстрактів грибів 
Pleurotus ostreatus сортів Атол та Отрада, що створені у СГІ — НАД
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НАІС УААН, та Agaricus bisporus ш таму D elta-50 (Ф ранція) — на 
представників умовно-патогенної мікробіоти.

Матеріал і методи дослідження
Субстратом для вирощування грибів P. ostreatus слугувала подріб

нена та термічно оброблена пшенична солома. Як іноклюм викорис
товували міцелій, який  вирощували без біододатків на ячмінному або 
пш еничному зерні з додаванням рапсу з метою збагачення азотом. 
Плодові т іла  гливи вирощ ували за умов природної вентиляції при 
температурі 15—18 °С, освітлення — 8 годин лампами денного світла 
з розрахунку 5 В т/м 2. Вологість повітря — 85—90 % , що досягалося 
за допомогою поливу та зрош ення туманом. Д ля одерж ання соків 
наваж ки 10 г сирої біомаси попередньо промитих і продезінфікованих 
грибних капелю ш ків асептично подрібнювали механічним способом. 
У якості екстрагентів використовували воду, етанол, ацетон, хлоро
форм. Е кстракцію  провадили при к ім натній  температурі протягом 
24 годин. Екстракти, отримані за допомогою органічних розчинників, 
випарю вали досуха, а осад розчиняли в стерильній дистильованій 
воді. Контролем слугувала стерильна дистильована вода. Екстракти 
ф ільтрували через ватно-марлевий фільтр і пастеризували при темпе
ратурі 70 °С для знищ ення контамінуючих мікроорганізмів.

Д ля визначення впливу екстрактів грибів використовували метод 
дифузії в агар за допомогою ямок в агаровому гелі [13] і метод се
рійних розведень.

Для з 'ясування впливу екстрактів, отриманих за допомогою органі
чних розчинників, використовували метод дифузії в агар. Моделями 
слугували референт-штами з колекції м ікроорганизмів кафедри м ік 
робіології, я к і використовуються для визначення чутливості м ікроор
ганізм ів до антибіотиків: Escherichia coli АТСС 25922; C andida  
albicans АТСС 18804; Staphylococcus aureus АТСС 25923; Pseudomonas 
aeruginosa  АТСС 27853; A rthrobacter citreus  АТСС 11624; а також  
клінічний штам S. aureus , що має множинну стійкість до антибіоти
ків і був лю б'язно наданий нам бактеріологічною лабораторією дитя
чої обласної клін ічної л ікарні м. Одеси.

Активність екстрактів оцінювали, вимірюючи діаметр зони відсу
тності чи поліпш ення росту тест-штаму навколо ям ки з екстрактом 
у порівнянні з дистильованою водою. В якості контролю для порів
няння антимікробної активності використовували розчин бензилпені
циліну у концентрації 6 м кг/м л.

Облік результатів  здійснювали через 24 години інкубації при 
37 °С. Усі досліди провадили в п 'яти  повторностях.

За допомогою методу розведень дослідж ували водний екстракт зі 
свіж их грибів та грибів, що зберігалися на протязі тиж ня при темпе
ратурі побутового холодильника. Для цього в усі пробірки, що містили 
по 4,5 мл екстрактів (контрольні пробірки містили 4,5 мл стерильної 
дистильованої води), додавали 0,5 мл суспензії 24-годинних культур
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тест-м ікроорганізм ів S, aureus  у концентрації 106 мікробних тіл у 
1 мл за оптичним стандартом. Інкубацію провадили при 37 °С протя
гом години. Потім готували десятикратні серійні розведення, з яких 
відразу ж  робили висів на агаризоване поживне м'ясо-пептонне сере
довище (МПА). По відношенню кількості колонієутворюючих одиниць 
(КУО) у м ілілітрі суспензії з екстрактом до кількості КУО у мілілітрі 
контрольної суспензії, судили про вплив водних екстрактів грибів на 
тест-мікроорганізми. Висіви провадили у трикратній повторності.

Визначали довірчий інтервал при 95 % рівні ймовірності [14].

Результати й обговорення
Практично в усіх досліджуваних екстрактах була виявлена антимі

кробна д ія , що відрізнялася за спектром і ступенем антимікробного 
впливу (табл. 1). Всі досліджені екстракти, отримані з допомогою ор
ганічних розчинників, виявляли м 'як у  антибактеріальну дію як  проти 
грампозитивних бактерій (S. aureus) і актиноміцетів (A. citreus), грам- 
негативних (Е . соїі) бактерій, так і фунгістатичну дію проти дріж дж е
подібних грибків (С. albicans). Найбільш чутливими до грибних екст
рактів виявилися ш тами S. aureus і Е. соїі. Звертає на себе увагу те, 
що клінічний тест-штам S. aureus менш чутливий до екстрактів, ніж  
референс-штам S. aureus. Найбільш широкий спектр та ступінь анти
бактеріальної дії мав сорт гливи Атол. Органічні екстракти виклика
ли появу найбільш их зон відсутності росту тест-штамів, а водний ек
стракт виявляв антибактеріальну дію проти штаму P. aeruginosa , що є 
стійким до інш их екстрактів.

Як видно з табл. 1, водні екстракти за період експозиції виявляли 
переважно стимулюючий вплив на ріст бактерій. Цей факт є загаль
новідомим для різних видів печериці, тому екстракти з цих грибів 
дуже часто використовують як  компоненти поживних середовищ для 
гетеротрофних мікроорганізмів [15]. Д ля гливи цей феномен виявлено 
нами вперше.

У подальш ому ми досліджували вплив водних екстрактів свіж их 
грибів і тих ж е грибів після їх тижневого зберігання у побутовому 
холодильнику на кл ін ічний  тест-ш там S. aureus  і референс-ш там 
S. aureus (табл. 2). В цих дослідах інкубація зразків з тест-мікробом 
тривала лиш е годину.

Звертає на себе увагу різниця у прояві впливу водних екстрактів в 
залежності від тривалості експозиції. Якщо експозиція триває протя
гом години (табл. 2), то в протилеж ність 24-годинній експозиції 
(табл. 1), водні екстракти виявляю ть м ’яку антимікробну дію по від
ношенню до референс-ш таму. Однак на клін ічний  штам такої дії 
водні екстракти  не виявляли . Н айбільш  активну антимікробну дію 
було виявлено у екстракту зі свіжих плодових тіл сорту Атол. Навіть 
при збереженні грибів протягом 7 днів при температурі побутового 
холодильника антимікробний вплив зберігається, хоч і в дещо ослаб
леному стані.
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Таблиця 1
Вплив різних екстрактів грибів на тест-штами мікроорганизмів 

у вигляді зон відсутності або поліпшення росту (мм)

Екстрагуючі
засоби Гриб

Тест-штами

E. col і c .
albicans

S. aureus S. aureus 
Type

P. aeru
ginosa

A. citreus

Ацетон
P. ostreatus 
Отрада

-2,0±0,1 0,0 -1,0±0,05 -1,0±0,02 0,0 0,0

P. ostreatus 
Атол -2,0±0,1 -1,0±0,05 -1,0±0,1 -10,0±0,2 0,0 0,0

A. bisporus -1,0±0,1 0,0 -1,0±0,1 -1,0±0,02 0,0 0,0
Спирт P. ostreatus 

Отрада 0,0 0,0 -1,0±0,01 -1,0±0,01 0,0 0,0

P. ostreatus 
Атол -2,0±0,1 0,0 -1,0±0,02 -1,0±0,1 0,0 0,0

A. bisporus 0,0 0,0 -2,0±0,01 -1,0±0,03 0,0 0,0
Хлороформ P. ostreatus 

Отрада 0,0 0,0 -l,0±0,02 -2,0±0,02 0,0 0,0

P. ostreatus 
Атол -1,0±0,1 0,0 -1,0±0,01 -l,0i0,01 0,0 -1,0±0,01

A. bisporus 0.0 0,0 0 -1,0±0,02 0,0 0,0

Вода
P. ostreatus 
Отрада

+5,0±0,2 0,0 +1,0±0,1 + 1,0±0,1 0,0 0,0

P. ostreatus 
Атол

+6,0±0,2 0,0 + 18,0±0,2 +4,0±0,1 -4,0±0,1 -3,0±0,05

A. bisporus +3,0*0,1 +5,0±0,2 +2,0±0.1 +6,0±0,1 +6,0±0,1 +6,0±0,1
Контроль Бензилпе

ніцилін 0,0 0,0 -29,0±0,9 -30,0±1,0 -20,0±1,0 0,0

Примітка: — збільшення біомаси тест-штаму навколо ямки з екстрактом;
— відсутність росту тест-штаму

Таблиця 2
Вплив водних екстрактів свіжих та зі збережених протягом тижня 

грибів на ріст досліджуваних штамів S. aureus (відсоток КУО 
у порівнянні з контролем)

Гриби
Штами S. aureus

Клінічний АТСС 25923
Екстракт

свіжезібраних
Екстракт

збережених
Екстракт

свіжезібраних
Екстракт

збережених

Контроль (диет, вода) 100 100 100 100

P. ostreatus Отрада 110 130 50 51

P. ostreatus Атол 105 126 41 51

A. bisporus 176 131 70 80
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Таким чином, нами виявлено антимікробний вплив екстрактів гли- 
виі на досліджувані тест-штами. Показано, що на відміну від антибі
отиків, антимікробна дія грибних екстрактів дуже м 'яка , виявляється 
не до всіх штамів, тому ми можемо вважати цю дію нормалізуючою, 
а не лікувальною.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТОВ СЪЕДОБНЫХ ГРИБОВ 
НА МИКРООРГАНИЗМЫ
Резюме
Исследовали антимикробные свойства двух сортов Атолл и Отрада Вешенки 

обыкновенной (Pleurotus ostreatus) и штама Delta-50 Ш ампиньона двуспорового 
(Agaricus bisporus) по отношению к штамммам Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, A rthrobacter citreus и Candida albicans. У хлороформных, 
спиртовых и ацетоновых экстрактов исследованных грибов обнаружено антимик
робное действие. Наиболее выраженнное антимикробное действие виявлено про
тив Staphylococcus aureus. Водные экстракта усиливали рост бактерий при 24 ча
совой экспозиции. Значительное большинство екстрактов практически не влияло 
на рост бактерий P. aeruginosa, дрожжеподобного грибка Candida albicans и акти- 
номицета A rthrobacter citreus.
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MICROORGANISMS
Summary
The antimicrobial properties of two grades of Pleurotus ostreatus Atoll and Pleurotus 

ostreatus Otrada and Agaricus bisporus against Escherichia coli Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, A rthrobacter citreus and Candida albicans were studied. The 
antimicrobial influense was found out in chloroform, ethanol and acetone extracts. The 
strongest antimicrobial influence was shown against Staphylococcus aureus. The water 
extracts increase the bacterial growth after 24 hours exposure. The m ajority of extracts 
d id n 't influence .the growth of bacteria P. aeruginosa, yeast Candida albicans and 
actinomicete A rthrobacter citreus.
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